
 
 

 

Агенда за работилница за градење на капацитети 

 “Поттикнување на интегриран економски развој преку одржливо користење на 

природни ресурси и озеленување на вредносни синџири” 

 

Ден 1 – 24.04.2017 

Врем
е на 

почну
вање 

Врем
е на 
завр
шува

ње 

Модератор/ 
Говорник 

Наслов Забелешка 

 13:00  Пристигнување на учесниците  

13:00 14:00  Ручек  

14:00 14:15 Дамјан 
Сурлевски 
 
Бојана 
Јовановска 
 
Претставн
ик од ФАО  

 
 
Отворање на работилницата 

 
 
Пленарна 
сесија 

14:15 14:30  Ирена 
Џимревска  

Вовед во програмата на 
работилницата, цели и методологија  

 

14:30 14:45 Дамјан 
Сурлевски  

Активности на СВГ за поддршка на 
одржлив економски развој на рурални 
прекугранични подрачја на Западен 
Балкан 
Моментален статус и можни идни 
активности  

 

14:45 15:00 Кај 
Мортенсен 
 

Концепт на соработка во вредносните 
синџири и трендови во ЕУ; 
Потенцијали на производи и услуги од 
прекуграничните подрачја на Западен 
Балкан 
 

 

15:00 16:00 Срѓан 
Сушиќ 
 
Ирена 
Џимревска 

Принципи на одржливо управување со 
природните ресурси во рамки на 
развојот на руралните подрачја  
 
Пленарна дискусија за влијанието врз 
животната средина кое треба да се 
земе предвид при планирањето на 
активности за економски развој во 
прекуграничните региони 
  

Пленарна 
сесија 
 
Презентација 
и дискусија 

16:00 16:30  Кафе пауза  



 
 

16:30 17:00 Ларс Албек  Развивање на бизнис партнерства и 
мрежи во кластер организации 
 
 

Пленарна 
сесија 
 
Презентација 
и дискусија 

17:00 18:00  Работа во групи 
Развивање на кластер организации во 
прекуграничен контекст 

Работа во 
групи 

18:00 18:30  Презентирање на резултати од 
работните групи – повратни 
информации од експертите  

 

19:00 20:00  Вечера  

 

 

Ден 2 – 25.04.2017 

Врем
е на 

почну
вање 

Врем
е на 
завр
шува

ње 

Модератор/ 
Говорник 

Наслов Забелешка 

09:00 10:00 Сузана 
Ѓорѓевиќ - 
Милошевиќ 

Озеленување на вредносните синџири 
и поддршка на интегрирана соработка 
помеѓу актери  

Пленарна 
сесија 
 
Презентација 
и дискусија 

10:00 11:00 Анне-
Метте 
Хјалагер  

Развивање на бизнис преку 
подобрување на капацитетот на мали 
оператори за управување на бизнис во 
рурални подрачја 
 
Бизнис стратегии за храна и туризам 
во контекст на рурален развој 
 

Пленарна 
сесија 
 
Презентација 
и дискусија 

11:00 11:30  Кафе пауза  

11:30 13:00 Анне-
Метте 
Хјалагер  
 
Ларс Албек 
 
со поддршка 
од: 
 
Сузана 
Ѓорѓевиќ - 
Милошевиќ 
 

Вовед во Business Model Canvas, 
практична алатка за бизнис 
планирање  
 
Идентификување на случаи од 
регионите за дискусија во групите  
Клучни елементи: 

 Одржливо користење на 
природни ресурси  

 Озеленување на вредносни 
синџири/ влијание на животната 
средина 

 Стратегии за мали 
производители/бизниси  

Пленарна 
сесија 
 
Подготовка 
за работа во 
групи 



 
 

Ирена 
Џимревска 
 
Срѓан 
Сушиќ 
 

 Креирање на кластери 
 

13:00 14:30  Ручек  

14:30 17:30  Работа во групи 
 
Развивање на бизнис стратегија 
користејќи го пристапот на Business 
Model Canvas во однос на 
атрактивни продукти, атракции и 
услуги од регионите 

 
Работа во 
групи  

19:30   Вечера  

 

 

Ден 3 – 26.04.2017 

Врем
е на 
почну
вање 

Врем
е на 
завр
шува

ње 

Модератор/ 
Говорник 

Наслов Забелешка 

09:00 11:30  Презентација на резултати од 
работните групи (5 минути за секоја 
презентација) 
Директни повратни информации од 
експертите за секоја група/случај 

Пленарна 
сесија 
 
Презентација 
и дискусија 
 

11:30  12:00   Кафе пауза  

12:00  13:00  Генерални повратни информации  од 
експертите  
 
Презентација и дискусија на идни 
активности  
 

Пленарна 
сесија  

13:00 14:30  Ручек и заминување на учесниците  

 


